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d’OnomàsticaJornada
Àmbits d’estudi
S’acceptaran comunicacions únicament sobre les temàtiques:

• Onomàstica vinculada a la Selva històrica (Gironès, Selva 
i Alt Maresme) i territoris adjacents o històricament 
vinculats.

• Toponímia marina de la costa de l’Alt Maresme, 
la Selva i la Vall d’Aro. 

Possibles comunicacions
• noms de carrers, veïnats...
• noms d’animals en la toponímia
• renoms, malnoms, motius, noms de masos...
• exploració d’una font documental 

(capbreus, amillaraments...)
• toponímia marina (platges, roques, illots, senyes...)
• llinatges, nissagues, migracions que importen cognoms...
• noms de camins segons la seva funció 

(missader, peixater...)
• reculls d’interès toponomàstic en la bibliografia 

erudita del XIX i del XX
• toponímia i cartografia antiga
• aspectes dialectals a través de la toponímia

Dates clau

• 15 d’abril: abans d’aquesta data el possible comunicant 
ha d’haver enviat el títol de la contribució i un resum 
que exposi breument el que es proposa i el mètode 
del qual se servirà. 

• 13 d’octubre: com a molt tard aquest dia, tots els 
ponents i comunicants han d’haver lliurat el text de les 
contribucions respectives en paper i en suport digital. 
Qui no ho faci no apareixerà en la publicació de les 
actes.

Normes per a les comunicacions
• Els comunicants han de preparar un text breu per a la 

lectura o exposició oral durant la celebració de la 
jornada, que no superi els 2 fulls A4.

• El text ha de destacar quina és l’aportació que fa 
(resultats, conclusions), quina font (documental, oral...) 
i quin mètode ha utilitzat.

Normes de presentació del text
• El text ha de ser escrit a doble espai i, en el cas de 

les comunicacions,  no ocupar més de 6 fulls A4 per 
una cara. La pàgina tipus és de 2100 caràcters (espais 
inclosos), és a dir, de 30 línies per 70 espais.  Els textos 
que superin aquestes dimensions poden quedar fora 
de les actes.

• Cal presentar-lo en paper i en suport digital 
(word, write o equivalent).

 • Cal fer precedir el treball amb un resum brevíssim 
(6 línies) a efectes d’informació prèvia a la publicació.

Publicació
• Es publicaran al Butlletí de la Societat d’Onomàstica les 

comunicacions que hi tinguin cabuda atenent-ne el 
volum. Les restants seran  incloses a la seva pàgina web.

Informació, presentació de 
propostes i inscripcions 

Les inscripcions seran gratuïtes i obligatòries. Cal indicar 
nom, procedència i manera de contactar a:

 Centre d’Estudis Selvatans
 Apartat de Correus 80
 17430 Santa Coloma de Farners

 Tel. 972 84 21 46 · ces@ddgi.cat


